
Vedtægt for Ringe Efterskoles Elevforening 

 

§ 1 

Foreningens navn er RINGE EFTERSKOLES ELEVFORENING og er hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn 

Kommune, Region Syddanmark 

 

§ 2 

Foreningens formål er, at styrke skolens nuværende Grundtvig/Koldske linje samt, efter skoleopholdets 

afslutning, at opretholde og udbygge kontakten mellem elev og skole samt, efter bedste evne, at støtte 

skolens idegrundlag ved, at være ambassadør i kontakten med potentielle elever. 

Foreningen står bag gymnastikholdet for tidligere elever – i daglig tale kaldet REX-holdet. 

 

§3 

Alle der har gennemført et efterskoleophold på Ringe Efterskole samt nuværende og tidligere personale, er 

automatisk medlem af foreningen. 

 

§ 4 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i forbindelse med 

elevmødet. 

 

§ 5 

Alle elevforeningens medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. 

 

§ 6 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf skolen udpeger et medlem. 

Desuden vælges 2 suppleanter. 

 

Bestyrelsen vælges for 2 år, dog således, at der vælges/afgår henholdsvis 3 eller 4 hvert år.  

Suppleanter vælges ligeledes for 2 år ad gangen, dog således at de vælges 1 år forskudt. Såfremt en 

suppleant indtræder i bestyrelsen, fortsætter vedkommende i den udtrådtes valgperiode. 

 

Genvalg af bestyrelsen, suppleanter og revisorer kan finde sted.  

Skriftlig afstemning kan kræves, såfremt et flertal af bestyrelsen eller et flertal af de fremmødte 

medlemmer ønsker dette. 

 

Ved skriftlig afstemning kan man: 

• ved valg til bestyrelsen, stemme på maksimalt 3 personer. De 3 med flest stemmer indtræder, 

sammen med den af skolen udpegede, i bestyrelsen i den pågældende valgperiode. 

• ved suppleantvalg, kan der kun stemmes på 1 person og den med flest stemmer er valgt som 

suppleant. 

 

§ 7 

Alle tidligere elever samt nuværende og tidligere personale er valgbare. 

 

Valgbarhed: 

a) 

Valggruppe I   :    Nuværende og tidligere personale. 

Valggruppe II  :    Tidligere elever 

b) 

I bestyrelsen skal der minimum være 1 og maximalt 2 fra valggruppe I, resten vælges blandt valggruppe II, 

ialt 7 personer. 

 



§ 8 

Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Aflæggelse af regnskab 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse 

7. Valg af suppleanter 

8. Valg af 2 revisorer 

9. Eventuelt 

 

§ 9 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

 

§ 10 

Foreningen kan, i samarbejde med skolen, medvirke til udgivelse af en trykt udgave af årsskriftet. I den 

forbindelse vil foreningen bistå med distribution og opkrævning af betaling. 

 

§ 11  

Indkaldelse til generalforsamling sker på elevforeningens hjemmeside samtidig med offentliggørelsen af 

datoen for det kommende elevmøde. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, indkomne forslag samt en 

oversigt over dem, der er på valg.  

 

Der betales ikke kontingent, da foreningens økonomi dækkes af det beløb, der betales for deltagelse i det 

årlige elevmøde.  Desuden søger foreningen at afholde medlemsarrangementer til konsolidering af 

foreningens drift. 

 

§ 12 

Bestyrelsen udpeger 2 medlemmer til Ringe Fri- og Efterskoles bestyrelse, jævnfør "Vedtægter for den 

selvejende institution Ringe Fri- og Efterskole" § 5, stk. 1. Dette sker umiddelbart inden enhver 

generalforsamling på den selvejende institution Ringe Fri- og Efterskole, hvorpå valg af 

bestyrelsesmedlemmer er på dagsordenen. 

 

§ 13 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis mindst 50 medlemmer indsender en motiveret 

dagsorden. Et flertal af bestyrelsen kan ligeledes indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. 

Indkaldelsen sker på foreningens hjemmeside med et varsel på mindst 2 måneder og skal indeholde den 

motiverede dagsorden. 

 

§ 14 

Såfremt foreningen må ophøre, skal en evt. formue tilfalde formål, som formodes at gavne Ringe 

Efterskoles virke. 

 

§ 15 

Vedtægtsændringer skal offentliggørelse på elevforeningens hjemmeside med mindst 2 måneders varsel. 

Ændringer kan herefter komme til afstemning ved den efterfølgende ordinære eller ekstraordinære 

generalforsamling. 

 

 

Ringe, den 20. maj 2017 

ELEVFORENINGENS BESTYRELSE 


